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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o hodnocení vztahů EU se zeměmi Východního partnerství a o stanovení priorit v této 
oblasti
(2013/2149(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na zahájení Východního partnerství v Praze dne 7. května 2009,

– s ohledem na závěry summitu konaného ve Varšavě ve dnech 29. až 30. října 2011,

– s ohledem na závěry summitu konaného ve Vilniusu ve dnech 28. až 30. listopadu 2013,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2003 s názvem „Širší Evropa –
sousedství: nový rámec pro vztahy s našimi východními a jižními sousedy“ 
(COM(2003)0104), ze dne 12. května 2004 s názvem „Evropská politika sousedství –
strategický dokument“ (COM(2004)0373), ze dne 4. prosince 2006 s názvem „Posílení 
evropské politiky sousedství“ (COM(2006)0726), ze dne 5. prosince 2007 s názvem 
„Intenzivní evropská politika sousedství“ (COM(2007)0774), ze dne 3. prosince 2008 
s názvem „Východní partnerství“ (COM(2008)0823) a ze dne 12. května 2010 s názvem 
„Hodnocení evropské politiky sousedství“ (COM(2010)0207), 

– s ohledem na společné sdělení Komise a Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku ze dne 20. března 2013 s názvem „Evropská politika sousedství: 
směrem k posílenému partnerství“ (JOIN(2013)0004) a ze dne 25. května 2011 s názvem 
„Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ (COM(2011)0303),

– s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o evropské politice sousedství ze dne 
26. července 2010 a 20. června 2011 a o Východním partnerství ze dne 18. a 19. listopadu 
2013 a na závěry Rady pro zahraniční věci (obchod) ze dne 26. září 2011 a Evropské rady 
ze dne 7. února 2013,

– s ohledem na společné sdělení Komise a Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku ze dne 15. května 2012 s názvem „Východní partnerství: plán do 
podzimního summitu v roce 2013“ (JOIN(2012)0013) a „Výsledky nové evropské 
politiky sousedství“ (JOIN(2012)0014) a průvodní společné pracovní dokumenty 
příslušných útvarů předložené dne 20. března 2013 („regionální zprávy“, SWD(2013)0085 
a 0086), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o evropské politice sousedství: směrem 
k posílení partnerství: postoj EP ke zprávám o pokroku za rok 20121, ze dne 14. prosince 
2011 o přezkumu evropské politiky sousedství2 a ze dne 7. dubna 2011 o přezkumu 
evropské politiky sousedství – východním rozměru3,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,
                                               
1 Pøijaté texty, P7_TA(2013)0446.
2 Úø. vìst. C 168 E, 14.6.2013, s. 26.
3 Úø. vìst. C 296 E, 2.10.2012, s. 105.
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– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že cílem evropské politiky sousedství, a zejména Východního 
partnerství, je rozšířit hodnoty a myšlenky zakladatelů EU;

B. vzhledem k tomu, že Východní partnerství je určeno evropským zemím a je odpovědí 
na evropské ambice společností partnerských zemí; 

C. vzhledem k tomu, že země Východního partnerství mají pevně zakořeněné evropské 
ambice a nadále procházejí obtížným přechodem poté, co se pod vládou SSSR nemohly 
dostatečně rozvíjet; 

D. vzhledem k tomu, že ve světle současného spádu vývoje vztahů s východními partnery je 
třeba podpořit národy těchto zemí v jejich úsilí o další demokratické reformy;   

E. vzhledem k tomu, že Východní partnerství by mělo podporovat humanitární, hospodářská, 
sociální a kulturní hlediska spolupráce; 

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj v zemích Východního partnerství a jejich vztahy 
s EU upozorňují na to, že EU není stále považována za jedinou politickou alternativu; 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice Východního partnerství, které je politickým 
rámcem pro posílení vztahů mezi EU a východními partnery založeným na společných 
zájmech, závazcích, sdílené sounáležitosti a společné odpovědnosti, jakož i 
institucionálním základem politické spolupráce a fórem pro dialog mezi partnerskými 
zeměmi; v tomto ohledu vítá zřízení Parlamentního shromáždění Euronest a dalších 
platforem spolupráce, jako je Fórum občanské společnosti Východního partnerství 
a Kongres iniciativ východní Evropy; poukazuje nicméně na skutečnost, že poslední vývoj 
v některých zemích Východního partnerství svědčí o tom, že politický proces není 
dostatečně stabilní; 

2. uznává, že projekt Východního partnerství potřebuje nový podnět a jasnou představu
o dalším postupu, přičemž je třeba soustředit se nejen na politickou spolupráci, ale 
i na přiblížení společností zemí Východního partnerství k EU, a naléhavě tak EU vyzývá 
k tomu, aby se soustředila především na vytvoření bezvízových režimů, investování 
do mladých lidí a budoucích vůdců a na odvětví energie;

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového režimu je možné dosáhnout výraznějšího pokroku; 
v této souvislosti konstatuje, že liberalizace vízového režimu je pouze jedním z řady 
procesů, které mají dotyčné společnosti vzájemně přiblížit, a že je v této oblasti třeba 
vyvinout větší úsilí, zejména s ohledem na hlubší spolupráci v oblasti vzdělávání 
a kultury; domnívá se, že je třeba více zdůraznit skutečnost, že projekt Východního 
partnerství je spíše než na orgány dotyčných zemí zaměřen na jejich občany; 

4. zdůrazňuje, že je třeba investovat do mladých lidí a budoucích vůdců plným využitím 
možností stipendií dostupných v rámci programu „Erasmus pro všechny“ s cílem podpořit 
výměnu studentů mezi zeměmi Východního partnerství a členskými státy EU a založením 
Univerzity Východního partnerství a Černomořské evropské akademie, které by 
poskytovaly postgraduální vzdělávání a usilovaly o vzdělávání budoucí vůdce ze zemí 
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Východního partnerství a členských států EU; 

5. naléhavě vyzývá k pořádání více školních výměn mezi členskými státy EU a zeměmi 
Východního partnerství a domnívá se, že by na tento účel měly být vyčleněny zvláštní 
prostředky;

6. zdůrazňuje, že je třeba intenzivněji rozvíjet spolupráci mládeže v rámci Mládežnického 
okna Východního partnerství spadajícího do programu „Mládež v akci“, a posílit tak 
aktivní občanství mladých lidí, rozvíjet solidaritu a podporovat toleranci mezi mladými 
lidmi; 

7. zdůrazňuje, že je důležité více se soustředit na konsolidaci odvětví energie, což je jednou 
z hlavních podmínek pro modernizaci hospodářství, a na vytvoření energetických strategií 
v souladu s povinnostmi Evropského energetického společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a k dostatečnému podílu energie z obnovitelných 
zdrojů;

8. konstatuje, že při podpoře a provádění Východního partnerství byly zaznamenány potíže, 
a zdůrazňuje, že EU by se měla angažovat i nad rámec politického dialogu za účelem 
zahájení a rozvíjení sociálního, hospodářského a kulturního dialogu;

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským zemím přistupovalo na individuálnějším základě, 
aby byla uplatňována zásada diferenciace a aby pokrok každé partnerské země byl 
posuzován  na základě jasných měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž je zároveň nutná 
celková koordinace;  

10. vyjadřuje znepokojení ohledně toho, že podstata spolupráce není chápána oběma stranami 
stejně s tím, že EU se soustředí spíše na připravenost zemí Východního partnerství 
přijmout acquis communautaire a hodnoty Společenství, zatímco partnerské země vnímají 
vzájemné vztahy s ohledem na zisky a ztráty;  konstatuje, že EU je vnímána výlučně jako 
dárce a partnerské země jako příjemci, ačkoli by všichni měli vykonávat obojí; 

11. považuje za politováníhodné, že mezi členskými státy přetrvávají rozdíly v jejich zájmu 
o rozvíjení vztahů se zeměmi Východního partnerství a o jejich rozvoj; se znepokojením 
poukazuje na to, že se členské státy nedostatečně shodují na geopolitickém významu 
spolupráce a že k některým otázkám přistupují nejednotně; 

12. dále lituje toho, že partnerské země Východního partnerství neprojevují dostatečný zájem 
o vytvoření společného poselství a vyvinutí společného úsilí ve vztahu k EU;

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o sdílení zkušeností s demokratickými reformami 
a procesy namísto toho, aby prosazovala své normy, a měla by se snažit uznat jedinečnost 
každé země a vyzdvihnout rovné postavení partnerů a možné vzájemné přínosy; 

14. naléhavě vyzývá k případnému podepsání a provádění dohod o přidružení s partnerskými 
zeměmi s cílem podpořit dobrou správu a právní stát, lidská práva, zejména právo 
na spravedlivý proces, boj proti korupci a budování a modernizaci hospodářství 
partnerských zemí a právní předpisy vstřícné k podnikatelům;
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15. připomíná, že cílem spolupráce se zeměmi Východního partnerství by mělo být vytvoření 
užšího strategického partnerství, posílení mezilidských kontaktů mezi zeměmi EU 
a zeměmi Východního partnerství, vytvoření sítí sociálních vazeb za účelem další 
integrace a podpora modernizace a proevropského směřování, které jde nad rámec pouhé 
stabilizace;   

16. nabádá k prohloubení vztahů mezi partnerskými zeměmi a k podpoře stability 
a k mnohostrannému budování důvěry;

17. domnívá se, že nástroje spolupráce by měly být jasně definovány, měly by zohledňovat 
dostupné nástroje a programy a soustředit se především na vzdělání a akademické 
výměny; vyzývá k tomu, aby na provádění Východního partnerství a na podporu reforem, 
stěžejních iniciativ a projektů byly poskytnuty dodatečné finanční zdroje; vyzývá 
partnerské země, aby se plně zapojily do programů Unie;

18. zdůrazňuje, že prioritou by měla být reforma soudních systémů v partnerských zemích, 
která zajistí nezávislost soudnictví;

19. zdůrazňuje význam rozvíjení hospodářské spolupráce, která přispěje k tomu, aby projekt 
Východního partnerství dosáhl pokroku, mimo jiné prostřednictvím zvyšování povědomí 
o nejrůznějších hospodářských problémech, prosazováním dobré správy ve finančním 
sektoru, přijetím odvětvového přístupu, nabádáním k přijetí takových právních předpisů, 
které přispějí k rozvoji odvětví malých a středních podniků, a podporou obchodních 
partnerství mezi zeměmi EU a Východního partnerství;   

20. dále se domnívá, že podpora společných činností s dalšími strategickými partnery 
a spolupráce v mezinárodních a evropských organizacích by přinesla výhody všem 
dotyčným stranám; 

21. zdůrazňuje potřebu podpory sociálních a kulturních vazeb, čímž se motto „jednotná 
v rozmanitosti“ uvede do praxe;

22. zdůrazňuje skutečnost, že důležitou úlohu v zemích Východního partnerství může hrát 
Evropská nadace pro demokracii tím, že posílí občanskou společnost;

23. domnívá se, že v zájmu zlepšení spolupráce mezi východními partnery by EU měla přestat 
trvat na používání jednoho jazyka při společných projektech a měla by naopak podporovat 
vícejazyčnost, zejména pak v místních vládách a v občanských a vzdělávacích 
iniciativách;   

24. zdůrazňuje, že je třeba podporovat a prosazovat společné úsilí v oblasti výzkumu 
a inovací, včetně výměnných programů pro studenty, při uskutečňování virtuálních 
vícejazyčných projektů a dialogu mezi kulturami prostřednictvím společné filmové 
produkce a společných zdrojů pro literární překlady, v oblasti společného výzkumu 
týkajícího se nacistického a komunistického dědictví a totalitních režimů a společné 
evropské historie;  

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
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Evropské službě pro vnější činnost, Výboru regionů, vládám a parlamentům zemí 
Východního partnerství, OBSE a Radě Evropy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dokument obsahující návrhy do budoucna je předkládán ve zvláštní chvíli: v průběhu 
hospodářské krize v Evropě, po konání summitu Východního partnerství ve Vilniusu
a na konci období EU zahrnujícího léta 2009–2014, kdy jeho úloha stoupá. EP by měl proto 
předložit ambiciózní návrh, který prokáže naši otevřenost a závazek k rozvoji evropského 
projektu. V tomto ohledu by nás krize neměla omezovat, ale měla by nás spíše inspirovat 
k tomu, abychom hleděli nad rámec politického závazku a soustředili se na občany zemí 
Východního partnerství a na vytvoření takových politik, které přinesou hmatatelné výsledky, 
jako je například bezvízový režim. EU by se měla rovněž zaměřit na mladé lidi a mladé vůdce 
a pomoci jim zakotvit svou budoucnost v EU. V neposlední řadě by se EU měla soustředit 
na energetickou bezpečnost a v této oblasti rovněž spolupracovat se zeměmi Východního 
partnerství. Tento dokument by nás měl inspirovat k odvážnému politickému přístupu 
k rozvoji Východního partnerství a měl by připravit cestu pro naše nápady.


